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Επιτροπή Αναφορών

28.9.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0503/2010, του Andrejs Saiko, λετονικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας Inversija, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αναφορικά με 
την παύση των εμπορικών δραστηριοτήτων του αεροσκάφους IL-76 της 
λετονικής αεροπορικής εταιρείας «Inversija»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την πίεση που ασκήθηκε από υπαλλήλους της ΓΔ Ενέργειας και 
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) της 
Λετονίας, η οποία οδήγησε σε αφαίρεση του πιστοποιητικού αερομεταφορέα του 
αεροσκάφους IL-76 της λετονικής αεροπορικής εταιρείας «Inversija». Ο αναφέρων εξηγεί ότι 
η απόφαση απαγόρευσης της εμπορικής χρήσης του αεροσκάφους οδήγησε σε απώλεια 
σύμβασης με το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων της 
Δανίας στο Αφγανιστάν, με άμεσες συνέπειες στις θέσεις εργασίας ογδόντα υπαλλήλων. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, προηγούμενοι έλεγχοι ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν από 
τις ΥΠΑ της Γαλλίας και της Δανίας δεν φανέρωσαν το παραμικρό πρόβλημα σε σχέση με το 
αεροσκάφος. Ο ίδιος θεωρεί ότι η απόφαση που ελήφθη είναι αποτέλεσμα παράνομων 
ενεργειών και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να υποστηρίξει το 
δικαίωμα των υπαλλήλων στην εργασία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.
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Η Επιτροπή συνέλεξε το 2009 τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία σοβαρών ανεπαρκειών 
από την πλευρά του αερομεταφορέα Inversija που έχει λάβει πιστοποίηση στη Λετονία, όπως 
καταδείχθηκε από τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων διαδρόμου που πραγματοποιήθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές της Δανίας και από τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων τυποποίησης 
που πραγματοποιήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.
Οι αρμόδιες αρχές της Δανίας εντόπισαν σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια 
επιθεωρήσεων διαδρόμου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εκτίμησης 
της ασφάλειας των ξένων αεροσκαφών (SAFA). Ειδικότερα, βρέθηκε ότι ο αερομεταφορέας 
χρησιμοποιούσε αεροσκάφος τύπου Ilyushin 76 με πιστοποιητικό αερομεταφορέα που δεν 
ήταν σύμφωνο με το παράρτημα 6 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) 
και το παράρτημα III (EU-OPS) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3922/91.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) εντόπισε άμεσο κίνδυνο για 
την ασφάλεια κατά την επιθεώρηση τυποποίησης της Λετονίας που πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ της 30ής Νοεμβρίου και της 4ης Δεκεμβρίου 2009 στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 736/2006 και περιλάμβανε τις δραστηριότητες του αερομεταφορέα Inversija. Αυτός ο 
άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια αφορούσε τη λειτουργία και την αξιοπλοΐα αεροσκάφους 
τύπου Ilyushin IL-76T καταχωρισμένου ως YL-LAK και YL-LAL που χρησιμοποιούσε ο 
αερομεταφορέας Aviation Company Inversija Limited. Ο EASA ανέφερε ότι μολονότι το 
πιστοποιητικό αερομεταφορέα του εν λόγω αερομεταφορέα περιορίζεται σε δραστηριότητες 
μεταφοράς φορτίων, υπήρχαν τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο 
αερομεταφορέας χρησιμοποιούσε το αεροσκάφος για τη μεταφορά έως και 48 επιβατών. 
Επιπλέον, κατά την επιθεώρηση δεν ήταν δυνατή η απόδειξη της εκπλήρωσης των όρων για 
την ασφαλή τροποποίηση του αεροσκάφους και την ασφαλή λειτουργία αυτού, και ο EASA 
ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές την άμεση ανάληψη δράσης. 

Κατά συνέπεια, η αρμόδια αρχή της Λετονίας απέσυρε την άδεια μεταφοράς επιβατών στις 7 
Δεκεμβρίου 2009 σε προσωρινή βάση και στις 15 Δεκεμβρίου 2009 σε μόνιμη βάση.

Η ίδια επιθεώρηση τυποποίησης που πραγματοποιήθηκε από τον EASA αποκάλυψε επίσης 
ότι ο αερομεταφορέας Aviation Company Inversija που συμμετείχε σε εμπορικές 
αεροπορικές μεταφορές δεν συμμορφώνεται προς σημαντικές διατάξεις του παραρτήματος III 
(EU-OPS) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3922/91. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο 
αερομεταφορέας δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των σημείων OPS1.035, OPS1.037, 
OPS1.175(ιε), OPS 1.180(α)2, OPS 1.375, OPS 1.725(α), OPS1.875, OPS1.945, OPS1.1100 
και OPS1.1120 του προαναφερθέντος κανονισμού: το αεροσκάφος δεν διαθέτει πρότυπο 
πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα (μέρος 21) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 όπως απαιτείται από το σημείο OPS1.180(α)· η διαρκής 
αξιοπλοΐα του αεροσκάφους δεν διασφαλίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος ΙΓ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 όπως απαιτείται σύμφωνα με το OPS1.175(ιε), το 
OPS1.180(α)2 και το OPS1.875(β)· η συντήρηση του αεροσκάφους δεν εκτελείται σύμφωνα 
με το παράρτημα II (μέρος 145) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 όπως απαιτείται 
σύμφωνα με το OPS1.875(α)· το σύστημα ποιότητας δεν είναι επαρκώς αποδοτικό ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το σημείο OPS1.035· ο αερομεταφορέας δεν έχει 
θεσπίσει πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων που να περιλαμβάνει παρακολούθηση των 
δεδομένων πτήσης σύμφωνα με το σημείο OPS1.037· ο αερομεταφορέας δεν έχει 
εξασφαλίσει κατάρτιση στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος (CRM) για το σύνολο 
των μελών του πληρώματος όπως απαιτείται βάσει του σημείου OPS1.945(α)9· ο 
αερομεταφορέας δεν διαθέτει επαρκή έλεγχο του αρχείου χρόνου υπηρεσίας των μελών του 
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πληρώματος όπως απαιτείται σύμφωνα με τα σημεία OPS1.1100 και OPS1.1120 καθώς 
αρκετές υπερβάσεις του χρόνου αυτού είτε δεν εντοπίστηκαν είτε δεν αναφέρθηκαν· δεν 
υπάρχουν στοιχεία τακτικών ελέγχων καυσίμων κατά την πτήση όπως απαιτείται σύμφωνα με 
το OPS1.375.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες ελλείψεις, άρχισε διαβουλεύσεις τον 
Φεβρουάριο του 2010 με τις αρμόδιες αρχές της Λετονίας, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες 
για την ασφάλεια πτήσεων και τη συνεχή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται 
από τον αερομεταφορέα Aviation Company Inversija και ζήτησε διευκρινίσεις για την 
κατάσταση καθώς και για τα μέτρα που έλαβαν τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και ο 
αερομεταφορέας για να αντιμετωπίσουν τις διαπιστωθείσες ελλείψεις.

Οι αρμόδιες αρχές της Λετονίας ανέφεραν ότι σκόπευαν να αναστείλουν το πιστοποιητικό 
αερομεταφορέα της Aviation Company Inversija, πράγμα που έπραξαν στις 16 Μαρτίου 
2010.

Η υπόθεση της Inversija επανεξετάσθηκε από την Επιτροπή Ασφάλειας των Αερομεταφορών 
που συνεδρίασε από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου 2010 στις Βρυξέλλες, από κοινού με άλλες 
υποθέσεις ευρωπαϊκών αερομεταφορέων. Η Επιτροπή Ασφάλειας των Αερομεταφορών και η 
Επιτροπή έλαβαν υπόψη τα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές της Λετονίας. Αυτό 
αντικατοπτρίστηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 9) και 10) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 273/2010 
της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 474/2006 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται 
σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να αμφισβητήσει την απόφαση των αρμόδιων αρχών 
της Λετονίας για αναστολή του πιστοποιητικού αερομεταφορέα του αναφέροντος για έλλειψη 
συμμόρφωσης προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ασφάλειας των εναέριων μεταφορών. 
Αυτή η έλλειψη συμμόρφωσης επιβεβαιώθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δανίας κατά τη 
διάρκεια επιθεωρήσεων διαδρόμου και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας κατά τη διάρκεια επιθεώρησης τυποποίησης στη Λετονία. 

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τον αναφέροντα δεν 
μπορούν να υποστηριχθούν, διότι τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν υπερέχουν έναντι της 
αναγκαστικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των εναέριων μεταφορών που 
έχουν θεσπιστεί μέσω της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι όλες οι ενέργειές της έχουν πραγματοποιηθεί με 
αυστηρή τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, διαφωνεί επισήμως με τις 
δηλώσεις του αναφέροντος όσον αφορά τη νομιμότητά τους. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Σε συνέχεια των παρατηρήσεων που υπέβαλε ο αναφέρων στις 27 Ιουλίου 2011, βάσει των 
οποίων αμφισβητεί, κατ’ ουσίαν, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τα 
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ακόλουθα σχόλια.

Μετά την προσχώρηση της Λετονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία της ΕΕ περί 
ασφάλειας των εναέριων μεταφορών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στη Λετονία καθώς και για τα καταχωρισμένα στη Λετονία αεροσκάφη. Ως 
εκ τούτου, οι αερομεταφορείς που έχουν αδειοδοτηθεί στη Λετονία, συμπεριλαμβανομένης 
της εταιρείας Inversija, και χρησιμοποιούν αεροσκάφη που είναι καταχωρισμένα στη 
Λετονία, συμπεριλαμβανομένου του αεροσκάφους τύπου IL-76, οφείλουν από την 
ημερομηνία ένταξης και εξής να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Συνεπώς, πιθανή 
συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία η οποία είναι πλέον παρωχημένη στερείται νοήματος. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 και (ΕΚ) 
αριθ. 2042/2003, σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης ενός αεροσκάφους με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, το εν λόγω αεροσκάφος πρέπει να παύσει να εκτελεί πτήσεις εμπορικού χαρακτήρα. 
Όλα τα υπόλοιπα αεροσκάφη τύπου IL-76 που έχουν καταχωρισθεί στην ΕΕ ή τα οποία 
χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς που είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, έχουν παύσει να 
εκτελούν εμπορικές πτήσεις. Ως εκ τούτου, η ένσταση περί εισαγωγής διακρίσεων στερείται 
νοήματος.

Η Inversija συνέχισε τις δραστηριότητές της μόνο βάσει εκκρεμούς απόφασης της Επιτροπής 
σχετικά με αίτηση παρέκκλισης που υποβλήθηκε από τη Λετονία στις 23 Ιουνίου 2008 και 
στις 9 Φεβρουαρίου 2009. Η εν λόγω αίτηση παρέκκλισης αποδεικνύει ότι τόσο η εταιρεία 
Inversija όσο και η Λετονία γνώριζαν ότι η Inversija όντως δεν τηρούσε την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη του EASA σχετικά με τις πτυχές αξιοπλοΐας 
της εν λόγω αίτησης παρέκκλισης και, μέσω της από 21 Οκτωβρίου 2008 επιστολής της, 
κατέληξε ότι η εν λόγω αίτηση δεν παρέχει αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας. Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύει ότι, ήδη από το 2008, τόσο ο EASA όσο και η Επιτροπή εξέταζαν τις επιδόσεις 
ασφαλείας της Inversija. Συνεπώς, η ένσταση περί αναδρομικής ισχύος δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί. 

Εν αναμονή της απόφασης για την υπόθεση και με σκοπό τη συλλογή περισσότερων 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ελέγξουν τη 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων και την αξιοπλοΐα της Inversija πραγματοποιώντας κατά 
προτεραιότητα επιθεωρήσεις διαδρόμου (μέσω του προγράμματος εκτίμησης της ασφάλειας 
των ξένων αεροσκαφών, SAFA). Πρόκειται για καθιερωμένη πρακτική που χρησιμοποιείται 
για πληθώρα αερομεταφορέων, εντός και εκτός της ΕΕ, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν 
προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, η ένσταση περί εισαγωγής 
διακρίσεων στερείται νοήματος. 

Σύμφωνα με την επιθεώρηση διαδρόμου που πραγματοποιήθηκε στη Δανία, προέκυψαν 
αρκετά στοιχεία μη συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας των εναέριων 
μεταφορών, ορισμένα εκ των οποίων ήταν σημαντικά, όπως το γεγονός ότι οι δραστηριότητες 
δεν διεξάγονταν σύμφωνα με το πιστοποιητικό αερομεταφορέα. Η εν λόγω έλλειψη 
συμμόρφωσης που διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δανίας είναι υπαρκτή και 
επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον EASA. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει λόγο να την 
αμφισβητήσει. 

Ο EASA πραγματοποίησε επιθεώρηση τυποποίησης της Λετονίας που περιλάμβανε 
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επιθεώρηση της Inversija σε σχέση με την αξιοπλοΐα και τις δραστηριότητές της. Σύμφωνα με 
την από 4 Δεκεμβρίου 2009 έκθεση της επιθεώρησης, διαπιστώνεται σημαντικός αριθμός 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ περί ασφάλειας των εναέριων 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια, όπως εξηγείται 
λεπτομερώς στις προηγούμενες παρατηρήσεις. Τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία εντοπίστηκαν 
από τον EASA και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές της Λετονίας καθώς και στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, είναι υπαρκτά και η Επιτροπή θεωρεί 
ότι δεν συντρέχει λόγος να τα αμφισβητήσει στο προχωρημένο αυτό στάδιο. Αντιθέτως, ο 
αερομεταφορέας δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να καταδεικνύει ότι τα εν 
λόγω στοιχεία διαβιβάστηκαν προς ικανοποίηση των αρμόδιων αρχών της Λετονίας. 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2009, με βάση όλες τις παραπάνω πληροφορίες, η Επιτροπή 
γνωστοποίησε στη Λετονία ότι δεν μπορούσε να εξετάσει ευνοϊκά την αίτηση εξαίρεσής της 
και της ζήτησε να την αποσύρει. Καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και άλλα 
εκκρεμή ζητήματα ασφαλείας, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αρχίσει διαβουλεύσεις στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 και του κανονισμού εφαρμογής του (ΕΚ) 
αριθ. 473/2006. Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές της Λετονίας δήλωσαν ότι σκόπευαν να 
αναστείλουν το πιστοποιητικό αερομεταφορέα της αεροπορικής εταιρείας Inversija, πράγμα 
που έπραξαν στις 16 Μαρτίου 2010, δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να συνεχιστούν οι διαδικασίες 
με σκοπό τη λήψη απόφασης περί πιθανών λειτουργικών περιορισμών.

Τέλος, στις 19 Ιανουαρίου 2012, οι αρμόδιες αρχές της Λετονίας αποφάσισαν να 
ανακαλέσουν το πιστοποιητικό αερομεταφορέα της εταιρείας Inversija, με αποτέλεσμα ο εν 
λόγω αερομεταφορέας να μην δραστηριοποιείται πλέον. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος να αμφισβητήσει τις αποφάσεις των 
αρμόδιων αρχών της Λετονίας να αναστείλουν και, προσφάτως, να ανακαλέσουν το 
πιστοποιητικό αερομεταφορέα της Inversija λόγω έλλειψης συμμόρφωσής της με τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ περί ασφάλειας των εναέριων μεταφορών. Οι εν λόγω αποφάσεις 
στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία τα οποία έχουν εξακριβωθεί από τον EASA.

Ήδη από το 2008, η Επιτροπή εξετάζει τις επιδόσεις ασφαλείας της Inversija και τη σχετική 
αίτηση για χορήγηση παρέκκλισης, με τη βοήθεια του EASA, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου 2009, 
ενημέρωσε τις αρμόδιες λετονικές αρχές σχετικά με τα συμπεράσματά της όσον αφορά την εν 
λόγω αίτηση.

Η Επιτροπή τονίζει ότι όλες οι ενέργειές της έχουν πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση της 
ενωσιακής νομοθεσίας και των τυποποιημένων διαδικασιών, με διαφάνεια και χωρίς 
διακρίσεις. 

Τέλος, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη γνώμη της ότι τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν 
επανειλημμένως από τον αναφέροντα δεν μπορούν να υποστηριχθούν, διότι τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και οι οικονομικοί λόγοι δεν υπερέχουν έναντι της αναγκαστικής 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των εναέριων μεταφορών που έχουν θεσπιστεί 
μέσω της ενωσιακής νομοθεσίας.


